
Para Pensar

COMO PAGAR UM RESGATE?
A criminalidade se expande nos dias atuais com toda certe-za de ser arquitetada astutamente pelo nosso inimigo. Os crimesestão ocorrendo a todo instante e de inúmeras maneiras: homicí-dio, roubo, pedofilia... O medo e o pavor tomam conta de nossasociedade. Porém, uma modalidade criminosa me assusta sobre-modo: O sequestro. Nela, o bandido mantém o refém preso em seupoder maligno, ameaçando a sua vida e integridade física constan-temente... é certamente aterrorizante! Isso tudo até que apareçaaquele ente querido que, por amor a esse refém, paga o resgate,liberta-o das garras do bandido e o traz de volta ao seu verdadeirolar. Amados, DEUS é o nosso ente querido, que pagou com a vidade seu Filho Unigênito, JESUS, o nosso resgate! Quanto amor!(1Jo.4:9-10).Estávamos no cativeiro do pecado sequestrados pelo ini-migo e condenados à morte eterna, mas a imensa misericórdia doSenhor nos alcançou! Agora, para que essa liberdade seja de fatoconcretizada, é bem fácil! É só crer NAQUELE que, mediante suaimaculada vida, foi “moeda valiosa” para pagar o nosso resgate!Creia no Senhor JESUS, ande conforme seus ensinamentose você será salvo, pois o nosso resgate já foi pago por ELE e, aocontrário de morte, você terá a vida eterna!LOUVEMOS AO DEUS DE AMOR POR ISSO!Amém.

                      Ricardo Macedo Pereira



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Esequias Sales
Diáconos José Baía, Fábio Severino e

Jorge Sarito
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Stella Junia
            Coro Marcello Ganter

 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 períodode cinco anos, que poderá ser renovado.§ 2º Findo o mandato do presbítero e não sendo reeleito, ou tendo sidoexonerado a pedido, ou, ainda, por haver mudado de residência que não lhe per-mita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando con-vidado: a) distribuir os elementos da Santa Ceia;b) tomar parte na ordenação de novos oficiais.

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           Mário Filipe Pereira
Diáconos            Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Leonardo de Medeiros
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

           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



SANTA CEIA
É celebrada  hoje, no CultoVespertino. O sacramentoeucarístico é meio de graça quealimenta nossa fé, e deve serrecebido sempre com gratidão,alegria e reverência.Nesse espírito, aproxime-mo-nos e assentemo-nos emtorno da Santa Mesa.

AOS VISITANTES
Aos que estão conosco hoje,
Desejamos que encontrem aqui
A mão de Deus para guiar a vida,
O caminho de Jesus para nele andar,
A família do Senhor para com ela agir e
A paz de Cristo para uma vida calma e
serena.

REV. MARCELO ELIZIÁRIO VIDAL
Pastor na Igreja Presbiterianadas Américas honra-nos com asua presença e a sua prega-ção no Culto Vespertino destedomingo.Com renovada alegria aco-lhemos o ilustre Ministro, atentosà sua mensagem pastoral.

CINEMA COM A UPA
No último domingo assistimosjuntos ao filme “Brooklin”. O fil-me fala sobre a busca pela matu-ridade, escolhas e os desafios quea vida coloca diante de nós. Paraquem não foi, fique em paz, tere-mos outras oportunidades. Fi-quem atentos ao Facebook daUPA (fale com a Nathalia Sathlerpara ser adicionado) e também aonosso WhatsApp (fale com a Clau-dia Grammatico para ser adicio-nado). Até a próxima.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
 Venha estar conosco às ter-ças-feiras, às 19:00h, para jun-tos, em prece, agradecermos aDeus as bênçãos recebidas,suplicarmos a sua assistênciae intercedermos pelos nossosqueridos. O encontro tem a ori-entação da  UPH - BOTAFOGO.COMPAREÇA.

A  SAF   COMPLETARÁ  110 ANOS
No Culto Matutino do próxi-mo domingo, dia 13 de março,agradeceremos ao Senhor pelaexistência e ministério do tra-balho feminino em nossa Igreja.Você não pode estar fora, poisvamos juntos declarar: “Até aquinos ajudou o Senhor”!Por esse abençoado tempo, aSAF-BOTAFOGO estará reunida emPLENÁRIA FESTIVA no dia 20 demarço, às 16:00h, no Salão Social.

ENCONTRO À MESA
No contexto das comemora-ções do 110º aniversário da SAF-BOTAFOGO, será realizado no pró-ximo dia 20 de março, logo apóso Culto Matutino.Para o melhor planejamentodo encontro adquira seu in-gresso, desde já, com ÂngelaGrammatico, Maria EmiliaCardoso,  Marcia Sathler  e CéliaMiranda.

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de Nina Cardosoe acompanhamento de StellaJunia, enriquece a dinâmica li-túrgica dos Cultos deste do-mingo.



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, refletirábiblicamente a partir da histó-ria de Moisés e do Povo de Israel,no tempo do Êxodo. Nossa UPA,por sua vez, começou suas au-las com o tema “Engolidos pelacultura pop”, refletindo biblica-mente sobre a cultura que nosenvolve. Participe.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Bernardo ArdovinoMachado (2541-7607); Dia 08:Patrícia de Souza Camarinha(2541-3375), Letice Alves daSilva (2232-0361), Sergio deMoura Sodré (99876-8365);Dia 09: Ana Angélica Gramático(2226-0032); Dia 11: Elzi LemesScliar (2295-3672); Dia 12: Brunoda Cunha Freire Jarque (2591-2602).

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

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

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reunir-se no próximo dia 07 de março,às 08:30h, no Salão Social.

I N P A R
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a me-nores carentes devem procurar oPb. Vitor Camarinha.

1° REUPA SERÁ DIA 12/03
Nosso primeiro REUPA, que énosso encontro nos lares dosAdolescentes acontecerá no pró-ximo dia 12/03 e a expectativa éque tenhamos bons momentos delouvor, reflexão bíblica e, claro,um lanchinho porque ninguém éde 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 no próximosábado, 12 de março, das 15h às17h, na residência do jovemDavid Silveira. Para maiores in-formações, fale com a ClaudiaGrammatico, Presidente da UPA-Botafogo.

NOVOS MEMBROS
Os irmãos que estão frequen-tando a Igreja e desejam tor-nar-se membros de nossa co-munidade devem procurar oPastor, Rev. Miguel Rodrigues.Os que ainda não forambatizados são convidados a par-ticipar da Classe de Preparação,todo domingo, às 09:00h, no1º andar do Edifício Rev. StelleoSeverino da Silva, sob a orien-tação de Stila de Sousa.



ENCONTRO COM A BÍBLIA
Às sextas-feiras, às 15:00h,no Santuário, o Lic. DiegoStallone ministra estudos bíbli-cos aos que têm gosto pelo estu-do da Palavra de Deus.COMPAREÇA.

ASSEMBLEIA GERAL
Está convocada pelo Conse-lho da Igreja para reunir-seextraordinariamente hoje,das 09:30h às 20:00h, a fim de:- 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. CIDPEREIRA CALDAS;- Pronunciar-se a respeitoda Concessão de Emerência,com vencimentos, ao REV. MIGUELMARQUES RODRIGUES.O processo de votação seráencerrado às 18:30h, seguin-do-se a apuração e a declara-ção do resultado.Busque a orientação do Es-pírito do Senhor para a suaescolha.Tão logo cheguem à Igreja,os membros comungantes de-vem dirigir-se ao Salão Social -2º andar.
LAR SAMARITANO

Os interessados no sustentodessa obra de assistência aidosos devem procurar a irmãLusinte de Almeida.

OFICINAS ARTESANAIS DA SAF
Nossas irmãs retomarão suasatividades na próxima terça-feira, dia 08 de março. Esta éuma abençoadora atividade daSAF-Botafogo que, através dotalento e da criatividade dasirmãs, abençoam inúmerasvidas.

RECEPÇÃO DE MEMBROS
Por profissão de fé e batismo,o Rev. Cid Caldas integrou ànossa plena comunhão MÁRCIA

DA COSTA BARROSO PEREIRA.Por transferência da IgrejaPresbiteriana do Rio de Janeiro, oConselho da Igreja acolheu osseguintes irmãos:- CLAUDIA PEREIRA CALDAS;- LUCIO TORRES GALLINDO;- JOÃO DE ALMEIDA FERNANDES      FILHO;- LIGIA PORTES SANTOS;- LUCAS PORTES SANTOS FERNANDES;- CLAUDIA PORTES SANTOS SILVA;- MAURÍCIO PORTES SANTOS SOBRADO      SILVA;- GUILHERME PORTES SANTOS      SOBRADO SILVA.Com grande alegria e profun-do carinho os recebemos, lou-vando ao Senhor pelo nossoexpressivo crescimento.

REV. MIGUEL RODRIGUES
Retornou de seu período par-cial de férias na última terça-feira, dia 01 de março.Com alegria o recebemos devolta às suas atividades pasto-rais em nossa comunidade.



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

MOCIDADE SE REÚNE NO DIA 12/03
Para quem já está com saudadee para quem não conseguiu ir noprimeiro, no próximo sábado, dia12 de março, teremos o segundo#SomosUm, organizado pela Moci-dade. O Rev. José Marcos Romero,da Primeira Igreja Presbiterianade Ramos, vai conversar com agente sobre o que é ser discípulo deJesus. É um bom momento paratrocarmos uma ideia e estarmosjuntos. Salve na agenda: 12/03,às 18h.

DEVOCIONAL DA UPA – INÍCIO EMMARÇO.
No mês de março, na sala ondea UMP costuma se reunir parasuas aulas de EBD, a UPA reali-zará suas devocionais domini-cais. Sempre das 16h às 17h,dominicalmente, estaremos jun-tos para cantar, orar e refletirbiblicamente a respeito da vidacristã, a partir da perspectiva dosnossos adolescentes. A propostaé que ali também tenhamos umespaço de encontro com Deus,encontro uns com os outros efortalecimento da nossa fé. Vocêque é papai, mamãe, ou respon-sável por algum adolescente, con-tamos com sua colaboração. As-sim como pedimos oração a todaIgreja por esta iniciativa da nossaUPA.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Marcia Gebhardt eBreno Oliveira Gonçalves.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

OFICIAIS DA IGREJA
O Conselho da Igreja resolveuconvocar a Assembleia Geralpara reunir-se extraordinaria-mente no próximo dia 10 deabril, das 09:30h às 20:00h, afim de eleger 02 (dois) oficiaispresbíteros e 02 (dois) oficiaisdiáconos.São indicados os nomes dosseguintes irmãos:Para o Presbiterato (reeleição):PB. EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVÊA ePB. MÁRIO FILIPE BANDEIRA PEREIRA;Para o Diaconato (reeleição):DIAC. LEONARDO COELHO DE MEDEIROS eDIAC. JOABER MANHÃES SALES.Tão logo cheguem à Igrejanaquele dia, os membros co-mungantes devem dirigir-se aoSalão Social - 2º andar.O processo de votação seráencerrado às 18:15h, seguin-do-se a apuração e a declaraçãodo resultado.Desde já, busque a orienta-ção do Espírito do Senhor parasua escolha, atentando para oque diz a Palavra de Deus em1Tm.3:1-13.

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




