
Para Pensar

O REINO DE DEUS E A ERA POR VIR

“E, então, virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus
e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como
toda potestade e poder.”                                1Co. 15:24

O tempo é pouco para quem tem a eternidade como destino final. O
aqui-e-agora torna-se diminuto diante da glória que há de ser revelada. O
hoje é um ensaio do amanhã que viveremos em Deus, através da obra re-
dentora de Jesus Cristo. Só um Deus tão grande poderia promover um tão
grande destino para os eleitos.

O contexto imediato do texto em análise fala da ressurreição, possí-
vel aos eleitos, pela obra expiatória de Cristo e sua ressurreição. É vida abun-
dante e eterna que brota dEle e nos insere nEle em conteúdo de imortali-
dade irreversível.

As palavras “então, virá o fim...” mostram o término de toda a exis-
tência intermediária. A forma presente chegará ao fim, e então será instau-
rado o Estado Eterno. A “parousia”, vinda de Cristo, trará a ressurreição àqueles
que pertencem a Cristo; e também inaugurará o Reino de Deus, em caráter
definitivo, sobre o universo. O seu Reino abrangerá terra e céus, e todos se
submeterão à Sua soberania e poder absoluto. O reino pertence ao Deus Pai,
e por delegação ao Filho, como perfeito mediador entre Deus e os homens.

Em Cristo, há glória capaz de nos transformar, como eleitos de Deus,
legando-nos plenitude de santidade e justiça.

Todo poder será subjugado ao poder de Cristo, decretando assim a
vitória final sobre todo poder maligno. É o triunfo de Cristo do qual partici-
pamos também, em glória total.

Na instauração do porvir, do domínio pleno de Deus sobre os seus
súditos, dar-se-á a “morte da morte”. A morte será anulada e viveremos a
plenitude da natureza e da vida de Deus. Vida além da vida. O tempo será
absorvido pela eternidade. “E estaremos para sempre com o Senhor”.

O passaporte para o porvir é Cristo; a condição é a eleição na eternidade;
O selo é o Espírito Santo;
A comprovação é o nome inscrito no livro da vida.
Viva o “hoje” em Deus, de olho no “amanhã” com Deus.

                                    Rev. Isaías Cavalcanti



PLANTÃO DE HOJE

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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO IV

OFICIAIS

Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos

Art. 50  O Presbítero Regente é o representante imediato do povo, por este
eleito e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o gover-
no e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como
pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado.

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           Esequias Sales

Diáconos Leonardo de  Medeiros, Fábio Severino e
Michel Jarque

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



SANTA CEIA

Hoje, no Culto Matutino,
celebramos o sacramento
eucarístico, atualizando em
nossos corações a verdade do
amor de Deus por nós, amor que
foi maximamente revelado em
Jesus Cristo. Da mesa do Senhor
nos acercamos com reverência,
alegria e ações de graças por todo
o bem espiritual que, por ela,
Deus nos comunica em sua
imensa graça.

Vinde, porque tudo já está preparado!

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.

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.

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

Hoje: Thayane Victorio Costa
Cavalcanti (2286-2044), Philippe
Fernandes Nóbrega (2541-3229),
Mara Lúcia Beraldo Barradas
Fernandes (3264-5009); Dia 18:
Allan Madeira Borges de Almeida
Corrêa (2237-4821), Célia Lopes
Miranda (3281-4778), Fabiana
Ferreira Silveira (3579-7069),
Diac. André Ricardo de Almeida
Ribeiro (3592-6019); Dia 21:
Edgar Jucá Neves (8722-4152),
Clair Dobler (3511-5934), Milena
Cardia Braga Ribeiro (3592-
6019); Dia 22: Pb. Esequias
Costa Sales (3988-8392), Simone
Oliveira Miranda (2553-9265);
Dia 23: Pb. Paulo Severino da
Silva (2281-4468).

ASSEMBLEIA GERAL

Está convocada pelo Conselho
da Igreja para reunir-se ordi-
nariamente hoje, das 18:00
às 20:00h, a fim de ouvir, para
informação, o Relatório do Mo-
vimento da Igreja em 2015, to-
mar conhecimento do orça-
mento para o ano em curso e
eleger Secretário de Atas.

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.



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 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.

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!

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no domingo
passado Sandra Guimarães de
Castro e Edmundo Gomes.

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

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.

           - FESTA AMERICANA -

Por iniciativa da UMP-
BOTAFOGO, será realizada no
próximo sábado, dia 23 de
janeiro, às 16:00h, no Salão
Social - 2º andar.

A Diretoria solicita que cada
moço traga salgados e/ou doces.

Com o encontro, nossa Mo-
cidade dará início às progra-
mações deste ano.

JOVENS, COMPAREÇAM E TRAGAM

   SEUS CONVIDADOS!

N A S C I M E N T O

ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE PAGANI
nasceu no último dia 06 de janei-
ro para alegria dos avós, Ana
Maria Fernandes Albuquerque
(in memoria) e Ricardo Jorge
Albuquerque Ramirez Portela,
Maria Ruth Duarte Pagani e
Vicente de Paulo Soares Pagani,
e de toda a família.

Cogratulamo-nos com eles,
rogando ao Senhor muito aben-
çoe os pais, Clara e Leonardo, na
formação do caráter e da per-
sonalidade cristã de sua filha.

ESCOLA DOMINICAL

Reúne-se em  diferentes clas-
ses, de pequeninos a adultos,
para estudo da Palavra de
Deus, sempre às 09:30h.

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.

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.

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.

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.

ABRIGO PRESBITERIANO

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

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.

CONSELHO DA  IGREJA

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




