
Para Pensar

Motivos para Orar

Por que orar? Pela vitória? Pela derrota? Jesus nos ensina
que a oração se dá em situações críticas; em condições extremas;
mas também nas vitórias; no compartilhar de alegrias. Ou seja,
nos deixa claro que tudo que diga respeito ao objeto de seu amor –
nós, lhe diz respeito. Ele veio tabernacular conosco; relacionar-se.

É importante destacar que, segundo o Evangelho de Mateus
capítulo 6:5-15:

1 - Oração é intimidade com Deus – Não é pra ser vista; -
v. 5, 6 – Não é para, necessariamente, ser feita na frente de todos.
Jesus não condena a oração pública, mas a motivação – para ser
visto. Porque oração é intimidade;

2 - Oração não é reza decorada, repetição, ladainha,
mantra – v. 7 - É fruto do reconhecimento de necessidade, de
gratidão, de louvor – Conte sua história pra Deus;

3 - Oração é dirigida a Deus – v. 9 - Reconhecendo quem
Ele é – está no céu, é santo;

4 - Oração é para quem crê - Crê que Deus faz a Sua vonta-
de;

5 - Oração trabalha com as nossas necessidades – Pôs
apura, supre e muda;

6 - Oração deve nos levar a considerar nossas atitudes -
Perdão de dívidas;

7 - Oração considera nossos semelhantes - Perdão aos nos-
sos devedores – Perdão v. 15; Oração por enfermos - “E a oração da
fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver cometi-
do pecados, ser-lhe-ão perdoados” (Tg 5:15).

8 - Oração por livramento – por perseverança – Por isso
clamamos: Não nos deixe cair em tentação; Perseverança – Diz o
salmista: “De manhã, SENHOR, ouves a minha voz; de manhã te
apresento a minha oração e fico esperando” (Sl 5:3).

9 - Quanto tempo se deve orar – “com toda oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda
perseverança e súplica por todos os santos” (Ef 6:18).

                               Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO IV

OFICIAIS

Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos

Art. 54.  O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período
de cinco anos, que poderá ser renovado.

§ 1º. Três meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará proceder a
nova eleição.

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            José Baía, Fábio Severino e
Jorge Sarito

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Stella Junia
           Coro Marcello Ganter
Noite:   Coro Marcello Ganter

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



ESCOLA DOMINICAL

Reúne-se em diferentes clas-
ses, de pequeninos a adultos,
para estudo da Palavra de Deus,
sempre às 9h30min. Neste ano,
os adultos e a UMP já começa-
ram a estudar o tema “Cami-
nhando com Esperança” que,
até o mês de Abril, refletirá bi-
blicamente a partir da história
de Moisés e do Povo de Israel, no
tempo do Êxodo. Nossa UPA,
por sua vez, começou suas aulas
com o tema “Engolidos pela cul-
tura pop”, refletindo biblicamen-
te sobre a cultura que nos envol-
ve. Participe.

ANIVERSARIANTES

Hoje: Stella Nascimento Regly
Ribeiro (2565-7656), Adenir
Francisco Regis (2552-0870),
Márcia da Costa Barroso Pereira
(3253-6059), Paulo Ribeiro de
Mendonça (3816-8800); Dia 29:
Roberto Henrique Nogueira Pons
(2287-2032); Dia 01: Sulamita
Manhães Sales Rocha (3988-
8392), Aurelina Bertholdo Vivei-
ros (2553-6219), Ana Lilia No-
gueira Lima (2535-5388); Dia 03:
Ana Luisa Vilela de Sena Torres
(2568-1145); Dia 04: Carmen
Aline Vilela  de Sena Torres (2568-
1145).

A  SAF   COMPLETARÁ  110 ANOS

No próximo dia 13 de março
agradeceremos ao Senhor pela
existência e ministério do traba-
lho feminino em nossa Igreja.
Você não pode estar fora, pois
vamos juntos declarar: “Até aqui
nos ajudou o Senhor”!

REUNIÃO DE ORAÇÃO

 Venha estar conosco às ter-
ças-feiras, às 19h00min, para
juntos, em prece, agradecer-
mos a Deus as bênçãos recebi-
das, suplicarmos a sua assis-
tência e intercedermos pelos
nossos queridos. O encontro tem
a orientação da  UPH - BOTAFOGO.

COMPAREÇA.

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 foram
batizados são convidados a parti-
cipar da Classe de Preparação, todo
domingo, às 09h30min, no 1º
andar do Edifício Rev. Stelleo
Severino da Silva, sob a orienta-
ção de Stila de Sousa.

ENCONTRO COM A BÍBLIA

Às sextas-feiras, às 15h00min,
no Santuário, o Lic. Diego Stallone
ministra estudos bíblicos aos que
têm gosto pelo estudo da Palavra
de Deus.

COMPAREÇA.

CONSELHO DA  IGREJA

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

I N P A R

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a me-
nores carentes devem procurar o
Pb. Vitor Camarinha.



ASSEMBLEIA GERAL

Está convocada pelo Conse-
lho da Igreja para reunir-se
extraordinariamente no pró-
ximo dia 06 de março, das
09h30min às 20h00min, 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
encerrado às 18h30min, se-
guindo-se a apuração e a de-
claração do resultado.

Desde já, busque a orien-
tação 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.

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”.

OFICINAS ARTESANAIS DA SAF

Nossas irmãs retomarão suas
atividades no próximo dia 08 de
março. Esta é uma abençoadora
atividade da SAF-Botafogo que,
através do talento e da criatividade
das irmãs, abençoam inúmeras
vidas.

QUARTETO  4 CANTOS

Participa hoje da celebração
litúrgica deste domingo. Inicia-
tiva musical que tem abençoado
nossa Igreja. Vamos louvar com
eles.

CINEMA COM A UPA

No último domingo assistimos
juntos ao filme “Brooklin”. O fil-
me fala sobre a busca pela matu-
ridade, escolhas e os desafios que
a vida coloca diante de nós. Para
quem não foi, fique em paz, tere-
mos outras oportunidades. Fi-
quem atentos ao Facebook da
UPA (fale com a Nathalia Sathler
para ser adicionado) e também ao
nosso WhatsApp (fale com a Clau-
dia Grammatico para ser adicio-
nado). Até a próxima.

MOCIDADE SE REÚNE NO DIA 12/03

Para quem já está com saudade
e para quem não conseguiu ir no
primeiro, dia 12/03 teremos o se-
gundo #SomosUm, organizado pela
Mocidade. O Rev. José Marcos
Romero, da Primeira Igreja
Presbiteriana de Ramos, vai con-
versar com a gente sobre o que é
ser discípulo de Jesus. É um bom
momento para trocarmos uma
ideia e estarmos juntos. Salve na
agenda: 12/03, às 18h.



1° REUPA SERÁ DIA 12/03

Nosso primeiro REUPA, que é
nosso encontro nos lares dos
Adolescentes acontecerá no pró-
ximo dia 12/03 e a expectativa é
que tenhamos bons momentos de
louvor, reflexão bíblica e, claro,
um lanchinho porque ninguém é
de ferro. Adolescentes e respon-
sáveis, marquem nas suas agen-
das e preparem-se para o encon-
tro. No próximo domingo, divulga-
remos o local. Será um sábado,
12/03, das 15h às 17h. Qualquer
dúvida, fale com a Claudia
Grammatico, presidente da UPA.

DEVOCIONAL DA UPA – INÍCIO EM
MARÇO.

No mês de março, na sala onde
a UMP costuma se reunir para
suas aulas de EBD, a UPA reali-
zará suas devocionais domini-
cais. Sempre das 16h às 17h,
dominicalmente, estaremos jun-
tos para cantar, orar e refletir
biblicamente a respeito da vida
cristã, a partir da perspectiva dos
nossos adolescentes. A proposta
é que ali também tenhamos um
espaço de encontro com Deus,
encontro uns com os outros e
fortalecimento da nossa fé. Você
que é papai, mamãe, ou respon-
sável por algum adolescente, con-
tamos com sua colaboração. As-
sim como pedimos oração à toda
Igreja por esta iniciativa da nossa
UPA.

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.

PALAVRA E ORAÇÃO

Às quartas-feiras, às 15h00min,
no Santuário, nossa querida irmã
Luzia Soltesz orienta encontro de
reflexão bíblica, cânticos e preces.

VISITANTE - RICARDO PLATA PORTU-
GAL

Esteve conosco no domingo pas-
sado, nos visitando. Registramos a
alegria da Igreja em recebê-lo. Deus
o abençoe.

 GRUPO KALEO

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

ABRIGO PRESBITERIANO

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

REV. MIGUEL RODRIGUES

Iniciou no domingo, dia 14 de
fevereiro seu período parcial de
férias, devendo voltar ao pleno
convívio da Igreja na próxima
terça-feira,  dia 1º de março.

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

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL

Os envelopes do 1º trimestre
de 2016, encontram-se à dispo-
sição dos membros da Igreja, aos
domingos, junto aos Diáconos de
Plantão.




