
Para Pensar
O Que é a Oração?

“De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar; quan-do terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor,ensina-nos a orar como também João ensinou aos seusdiscípulos. “ (Lucas 11:1)

Falar de oração é falar de conversa, de comunhão, de inti-midade e amor. De um Deus que nos ama tanto, que envia seufilho “para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vidaeterna” (Jo 3:16b).Orar é conversar com Deus. Falar de oração é refletir sobrea relevância de um relacionamento. Enfrentamos dificuldades paraorar. Muitos se perguntam, para quê orar? Outros, sincreticamenteorientados, confundem orar com meditar, segundo os padrões etécnicas orientais.É preciso primeiro entender que orar é uma necessidade.Os discípulos perceberam isso e pediram: “ensina-nos a orar”.Portanto, a oração cristã tem como critério Jesus.  Ele nosensina a orar e oferecer, com seu proceder, o modelo de oraçãocom vida.Orar é celebrar a presença de Deus, pois quem ora, reco-nhece que Deus é presente. Reconhece a proximidade de um Deusque nos criou e não nos largou a própria sorte, mas é companhiasegura e interessada no que vai no recôndito da alma.O fiel que busca a Deus através da oração fala do que lheacontece, da sua realidade, de sua alma. Os Salmos, quanto aisso, nos ensinam muito por serem a expressão clara e circunstan-cial concreta do que enfrentamos no dia a dia. Os salmistas nosmostram vividamente as situações vivenciais concretas experimen-tadas por seus autores. Cheios de humanidade que questionam acompanhia divina; que afirmam a fraqueza; que reconhecem a im-possibilidade, mas veem em Deus forte, refúgio e fortaleza. Queadoram a Deus reconhecendo seu poder, sabedoria e companhia.Isso é oração!
                                   Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos
Art. 53.  O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo Conselho,para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente:
a) à arrecadação de ofertas para fins piedosos;b) ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos;c) à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao servi-ço divino;d) exercer a fiscalização para que haja boa ordem na Casa de Deus e suasdependências.

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             Leonardo Medeiros, Marco Aurelio e

Aureliano Dutra
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

           Quarteto 4 Cantos
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, parti-cipamos do Santo Sacramentoda Ceia do Senhor com alegriaem nossos corações.Trazemos na memória  o sacrifí-cio vicário do Senhor Jesus Cristo,que assumiu o nosso lugar na cruz,a fim de que pudéssemos ter recon-ciliação  com a verdadeira vida queestá em Deus, o Pai, na força e nopoder do Santo Espírito.Somos o povo de Deus queparticipa da Mesa da ComunhãoEucarística.

PALAVRA E ORAÇÃO
Às quartas-feiras, às 15h00min,no Santuário, nossa querida irmãLuzia Soltesz orienta encontro dereflexão bíblica, cânticos e preces.

ANIVERSARIANTES
Dia 17: Schirley Regly e Silva(3038-5300), Hoje: Josefa Gon-çalves de Araujo Benedito (2512-4813), Kátia Victorio de AraujoCosta (2286-2044); Dia 22: Nata-lia da Silveira Barcelllos (2542-5270), Líbera da Costa Rodrigues(2551-7657); Dia 24: DaianeFerreira dos Santos (2295-5929);Dia 26: Marcos Victório de Arau-jo Costa (2293-1956); Dia 27:Argeu Luiz Duarte Glória (2254-7906).

VISITANTES
Registramos a alegria de nossaIgreja em recebê-lo e prestar cultoao Senhor conosco. A cada umnossa saudação fraterna, dese-jando revê-los em outras oportu-nidades.

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

NOVOS MEMBROS
Os irmãos que estão frequen-tando a Igreja e desejam tornar-se membros de nossa comuni-dade devem procurar o Pastor,Rev. Miguel Rodrigues.Os que ainda não forambatizados são convidados a parti-cipar da Classe de Preparação, tododomingo, às 09h30min, no 1ºandar do Edifício Rev. StelleoSeverino da Silva, sob a orienta-ção de Stila de Sousa.

BOLETIM DOMINICAL
Nele você encontra o registrode toda a dinâmica eclesial, oque torna sua leitura indis-pensável aos membros da Igre-ja, sobretudo.Além de eficaz órgão infor-mativo, é, também, excelenteinstrumento de divulgação daIgreja e do Evangelho.Assim, recomendamos que,após sua leitura, seja oferecidoa alguém, que, pela graça deDeus, ali há de encontrar sal-vação e paz em Cristo Jesus.



ENCONTRO COM A BÍBLIA
Às sextas-feiras, às 15h00min,no Santuário, o Lic. DiegoStallone ministra estudos bíbli-cos aos que têm gosto pelo estu-do da Palavra de Deus.COMPAREÇA.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reunir-se no próximo dia 07 de março,às 08h30min, no Salão Social.

ASSEMBLEIA GERAL
Está convocada pelo Conse-lho da Igreja para reunir-seextraordinariamente no pró-ximo dia 06 de março, das09h30min às 20h00min, a fimde:- Eleger Pastor Efetivo, porum período de 05 (cinco) anos.Esclarecendo que qualquerMinistro da IGREJA PRESBITERIANA

DO BRASIL poderá ser votado, oConselho, contudo, resolveu,por unanimidade, indicar àAssembleia o nome do REV.CID PEREIRA CALDAS;- Pronunciar-se a respeitoda Concessão de Emerência,com vencimentos, ao REV.MIGUEL MARQUES RODRIGUES.O processo de votação seráencerrado às 18h30min, se-guindo-se a apuração e a de-claração do resultado.Desde já, busque a orien-tação do Espírito do Senhorpara a sua escolha.Tão logo cheguem à Igrejanaquele dia, os membros co-mungantes devem dirigir-seao Salão Social - 2º andar.

ESCOLA DOMINICAL
Reúne-se em  diferentes clas-ses, de pequeninos a adultos,para estudo da Palavra de Deus,sempre às 09h30min.

ESPAÇO PARA A INFÂNCIA
Nossa Igreja reserva todo umandar (3º andar) para o trabalhocom as crianças. Deus tem le-vantado homens e mulheresque, voluntariamente, se dedi-cam especialmente ao ensinodos pequeninos.Por isso, incentivamos à vocêpai e mãe; avô e avó, a trazerem ascrianças à Casa do Senhor. Lem-bre-se do que Jesus disse: “Deixaivir a mim os pequeninos...”.

ATIVIDADES UPA 2016
Nossa União Presbiteriana deAdolescentes (UPA) está a todovapor. No último domingocomeçamos o primeiro tema queabordaremos este ano em nossaEscola Dominical, a partir do livro“Engolidos pela cultura pop”(Esteve Turner) vamos refletirsobre a relação entre a Igreja/Cultura. Sempre às 09h30min.  Anossa agenda está repleta compasseios, encontros nos lares,tempo de reflexão bíblica e festa! Aos adolescentes de nossacomunidade, as portas estãoabertas, participem!

E N F E R M O S
Nossas irmãs Rônia Baía,Iêdda de Almeida e ElianeSoares precisam de orações econtam com nossas visitas.



CINEMA COM A UPA HOJE
Hoje, às 14h30min, a UPA iráao cinema para assistir “Joy - Onome do sucesso”. Oportunidadede comunhão, lazer e reflexão.Todos os adolescentes estãoconvidados.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Venha estar conosco às terças-feiras, às 19h00min, para juntos,em prece, agradecermos a Deusas bênçãos recebidas, suplicar-mos a sua assistência e interce-dermos pelos nossos queridos. Oencontro tem a orientação daUPH - BOTAFOGO.COMPAREÇA.

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de Nina Cardosoe acompanhamento de StellaJunia, enriquece a dinâmicalitúrgica do Culto desta manhã.O Coro já retomou os ensaios ese prepara para abençoar a Igre-ja como sempre tem feito.

ABRIGO PRESBITERIANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência aidosos devem procurar a irmãAna Lucia Caldas.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feira a sexta-feira, os Pastoresestão na Igreja à disposição dosque queiram com eles conversar.As entrevistas devem seragendadas, pelo telefone, coma Secretária da Igreja, LeilaFerreira.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL
Os envelopes do 1º trimestrede 2016, encontram-se à dispo-sição dos membros da Igreja, aosdomingos, junto aos Diáconosde Plantão.

SACOLAS DO AMOR
Os interessados em participardesse louvável esforço beneficen-te devem procurar a Presidenteda SAF-BOTAFOGO, Maria EmiliaCardoso, ou a responsável pelomovimento, nossa irmã RachelSimplicio.As ofertas em espécie ou emcheque devem ser depositadasno gazofilácio em envelopes ver-des com indicação de nome e devalor.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encontram-se à disposição de todos.Para  ouvi-las, consulte o SITEda Igreja (www.ipbotafogo.org.br)ou adquira cópias para você oupara uma pessoa amiga.Faça sua encomenda comRachel Simplicio ou com AureaMadeira.

REV. MIGUEL RODRIGUES
Iniciou no domingo, dia 14 defevereiro seu período parcial deférias, devendo voltar ao plenoconvívio da Igreja no próximodia 1º de março.O Senhor muito o abençoenesse tempo necessário de des-canso e refazimento de forças.




