
Para Pensar

SEM FARDOS

“Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta:
vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesou-
ro nos céus; depois vem e segue-me.”          Lucas 18:22

As palavras de Jesus são frequentemente mal-interpre-
tadas como uma acusação ao rico e um chamado a que nós ven-
damos todos os nossos bens. Ler a passagem apenas dessa for-
ma é perder uma mensagem importante.

Jesus percebe que o homem quer da vida algo mais que
os bens não podem lhe dar e, portanto, oferece-lhe a solução
que lhe trará paz e realização. Jesus simplesmente lhe diz para
se desfazer de seus fardos e segui-Lo. O homem rejeitou a mu-
dança que Jesus lhe pediu, ou porque não acreditou que a so-
lução iria funcionar ou porque considerou a mudança mais do-
lorosa do que permanecer como estava. O homem procurou
Jesus esperando um relacionamento mais íntimo com Deus,
mas faltava-lhe fé e confiança de que Jesus satisfaria suas
necessidades e desejos.

Acreditar que Deus atenderá nossas necessidades e nos
mostrará o caminho é essencial para vivermos uma vida com
sentido e propósito, quer sejamos ricos ou pobres. No entanto,
cabe a nós aceitar ou rejeitar a oferta. Jesus não implora ao
homem para segui-Lo, nem explica o motivo pelo qual deveria
fazê-lo. Antes, Ele usa  a situação para mostrar que aqueles que
estão livres do fardo dos bens têm mais facilidade para obter a
confiança e a paz ao seguir a Cristo.

                                      (Transcrito)



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Paulo Severino

Diáconos Michel Jarque, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra

Recepção              Solange Nascimento

                          Afia Mendes

Música Manhã:  Inês Jarque

            Coro Marcello Ganter

Noite:    Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO IV

OFICIAIS

Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos

Art. 52.  O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos
ministros.

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 José Baía, Fabio Severino e

Jorge Sarito

Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes

Música Manhã: Stella Junia

           Coro Marcello Ganter

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.

DIA DA MULHER PRESBITERIANA

É comemorado hoje em todo o
âmbito da IGREJA PRESBITERIANA
DO  BRASIL.

Em nossa comunidade, será
celebrado, como fazemos todos
os anos, juntamente com o ani-
versário da SAF - BOTAFOGO, no
próximo mês de março.

Rogamos ao Senhor que con-
tinue abençoando ricamente o
serviço de nossas mulheres
presbiterianas.

CORO MARCELLO GANTER

Sob a regência de Nina Cardoso
e acompanhamento de Stella
Junia, enriquece a dinâmica
litúrgica do Culto desta manhã.

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

Dia 16: Marlon Sansão Feitosa
(2543-6380); Dia 19: Daniel
Beltrão Jarque (2591-2602),
Jonas Campos Pereira Feitosa
(2543-6380); Dia 20: Maria de
Lourdes Souza Arruda (2543-
3964).

GRUPO KALEO

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

CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

NOSSOS DÍZIMOS

São entregues fiel e pontual-
mente por todos os que reco-
nhecemos o favor de Deus para
conosco, e queremos experi-
mentar a graça de colaborar,
com nossos bens, com a causa
do Evangelho neste mundo,
lembrando-nos sempre da pa-
lavra bíblica que diz: “Cada um
contribua segundo tiver pro-
posto no coração, não com tris-
teza ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com alegria”.

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 domingo
passado Sandra Gonçalves e
Josué de Alencar Magalhães.

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



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.

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.

REV. MIGUEL RODRIGUES

Inicia hoje seu período par-
cial de férias, devendo voltar
ao pleno convívio da Igreja no
próximo dia 1º de março.

O Senhor muito o abençoe
nesse tempo necessário de des-
canso e refazimento de forças.

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.

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, Ma-
ria Emilia Cardoso, ou a res-
ponsável pelo movimento, nos-
sa irmã Rachel Simplicio.

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

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.

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.

CONSELHO DA  IGREJA

Está convocado para reu-
nir-se no próximo dia 07 de
março, às 08:30h, no Salão
Social.



ASSEMBLEIA GERAL

Está convocada pelo Conselho
da Igreja para reunir-se extraor-
dinariamente no próximo dia 06
de março, das 09:30h às 20:00h,
a fim de:

- Eleger Pastor Efetivo, por
um período de 05 (cinco) anos.

Esclarecendo que qualquer
Ministro da IGREJA PRESBITERIANA
DO BRASIL poderá ser votado, o
Conselho, contudo, resolveu,
por unanimidade, indicar à
Assembleia o nome do REV. CID
PEREIRA CALDAS;

- Pronunciar-se a respeito da
Concessão de Emerência, com
vencimentos, ao REV. MIGUEL
MARQUES RODRIGUES.

O processo de votação será en-
cerrado às 18:30h, seguindo-se
a apuração e a declaração do
resultado.

Desde já, busque a orienta-
ção do Espírito do Senhor para
a sua escolha.

Tão logo cheguem à Igreja
naquele dia, os membros co-
mungantes devem dirigir-se
ao Salão Social - 2º andar.

ESCOLA DOMINICAL

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

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.

I N P A R

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

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.

BOLETIM DOMINICAL

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

Além de eficaz órgão infor-
mativo, é, também, excelente
instrumento de divulgação da
Igreja e do Evangelho.

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

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.




