
Para Pensar

RECRIANDO A ESPERANÇA
            “Dize aos filhos... que marchem.”   Êxodo 14:15

A consequência mais natural diante de um problema insolúvel é pa-rar. Voltar à caverna e sentar-se lá dentro, esperando nada. Sem buscarsoluções. Apenas medroso, apenas trêmulo diante da realidade que apresen-ta-se insensível, dura e definitiva.Nada se pode fazer diante de tal reação; nem palavras, nem gestos!Onde a realidade estagnou não há futuro e onde o futuro tornou-se um pontonegro, não há esperança.Deus, porém, faz ser o que tudo diz que não é. E exatamente por exer-cer em favor do derrotado o Seu poder é que mostra e diz ao assustado que DÊUM PASSO ADIANTE. Se o presente (lugar) já não dá segurança, é precisosair dele, para o que está à frente,convidando, atraindo. É PRECISO SAIRCOM DEUS.Deus faz ser o que nem em sonho poderíamos desejar. A nova reali-dade, porém, somente é conhecida quando se faz da fé um exercício de liber-tação, um exercício de vida que está à frente, ao alcance do passo. Estar comDeus é andar com Ele, nunca estar parado com Ele. É PRECISO ABRIR OFUTURO COM DEUS, AGORA.Deus recria do nada a esperança que não pode morrer. Mesmo quan-do a vida é somente um tênue sopro. Mesmo quando tudo. diz “não” e todosfazem eco, ameaçando e acenando com a destruição e a morte, DEUS PODERECRIAR A ESPERANÇA NO PASSO DO HOMEM.A força que ainda resta deve ser empregada no movimento de sair.Sair da dor. Sair do sofrimento. Sair do fracasso. Sair da derrota. Sair domedo. SAIR COM DEUS É VENCER O INVENCÍVEL, É CRIAR O NOVO QUENUNCA EXISTIU, E VIVER AGORA O FUTURO, E OPTAR PELA VIDA.

                          Rev. Geraldo Nunes de Azevedo



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero  Mário Filipe Pereira
Diáconos               Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Leonardo de Medeiros
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. 55  O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumpri-mento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir,discretos no falar e exemplos de santidade na vida.

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           Paulo Nascimento
Diáconos            Joaber Sales, Marco Aurélio e Fábio
                        Severino
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



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.

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 18:30, 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.

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

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 históriade Moisés e do Povo de Israel, notempo do Êxodo. Nossa UPA,por sua vez, começou suas aulascom o tema “Engolidos pela cul-tura pop”, refletindo biblicamen-te sobre a cultura que nos envol-ve. Participe.

ASSEMBLEIA GERAL
Em clima de inteira normali-dade, reuniu-se extraordina-riamente no domingo passado,dia 06 de março, e elegeu oREV. CID PEREIRA CALDAS para oPastorado Efetivo da Igreja,por um período de cinco anos(art. 33, § 1º, da CI-IPB).Na mesma ocasião, pro-nunciou-se favoravelmente àConcessão de Emerência, comvencimentos, ao REV. MIGUELMARQUES RODRIGUES (art. 44, daCI-IPB).Louvamos a Deus pela pazreinante em nossa comunidade.

UPA -BOTAFOGO
O calendário de suas ativida-des pode ser conhecido peloFacebook da UPA (fale com aNathalia Sathler para ser adicio-nado) e também pelo WhatsApp(fale com a Claudia Grammaticopara ser adicionado).



A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 14: Maria Cleiane Marquesdo Carmo (2286-2057); Dia 15:Sergio Pinto Nascimento (2261-0498), Vânia Viana Regis (2552-0870); Dia 16: Stila Borges Coelhode Sousa (2265-1113); Dia 17:Ryan Rodrigues Mateus (2253-5845); Dia 18:  Maria Helena deJesus Nóbrega (2295-0021).

SAF - BOTAFOGO
Tão querida e admirada portodos, a SOCIEDADE AUXILIADORAFEMININA de nossa Igreja com-pletou na última segunda-feira,dia 07 de março, cento e dezanos de fiel e frutífero serviço aoReino de Deus.Como parte das comemora-ções, as senhoras conduzem,com os Pastores, a programaçãolitúrgica e, por delegação dosPresbíteros Regentes, participamda distribuição dos elementosda Santa Ceia do Senhor noCulto Matutino deste  domingo,em que prega a nossa irmãVÂNIA VIANA REGIS.No próximo domingo, dia 20de março, a SAF-BOTAFOGO es-tará reunida no Salão Social,às 16:00h, em PLENÁRIA FESTIVA

DE ANIVERSÁRIO.TODOS SÃO CONVIDADOS.As celebrações estão associa-das ao DIA DA MULHER PRESBITERIANAe ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER.Deus mantenha Sua aben-çoadora mão sobre o significa-tivo serviço das mulheres denossa comunidade, para a glóriado Seu santo nome e o bem detodos.

ENCONTRO À MESA
No contexto das comemora-ções do 110º aniversário daSAF-BOTAFOGO, será realizadono próximo domingo, dia 20de março, logo após o CultoMatutino.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Irma BrandemburgVelten, Nelzina BrandemburgSalomão, Mateus Levi SimõesFernandes, Andréa AzevedoSimões, Marcelo Corrêa BarbosaFernandes, Fernanda Cristinada Silva, Guilherme Sena eLedilson Chaves.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

         - SOBRE ESTA ROCHA -
De Pepper Choplin, a belaCantata será apresentada peloCORO MARCELLO GANTER, sob a re-gência de Nina Cardoso e acom-panhamento de Conjunto Ins-trumental, no próximo dia 27de março, às 10:30h, no CultoMatutino.COMPAREÇA E TRAGA SEUS CONVIDADOS.

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



GRUPO KALEO
Integrado por jovens de nossaIgreja, participa com seuscânticos da liturgia do CultoVespertino deste domingo.CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

                 P Á S C O A
No próximo dia 27 de março,em programação muito espe-cial, estaremos celebrando aRESSURREIÇÃO DE NOSSO SENHOR ESALVADOR JESUS CRISTO.
07:00h - Culto da Ressurreição Santa Ceia08:30h - Café da Páscoa09:30h - Escola Dominical10:30h - Culto ao Senhor18:00h - Culto ao Senhor
Para sua melhor participaçãoprocure, desde já, a Relatora daComissão de Comemorações,nossa irmã Marcia Sathler Pe-reira.ATENÇÃO: Ficam canceladasas atividades da Igreja nos pró-ximos dias 25 e 26 de março, emvirtude dos feriados da chama-da Semana Santa.

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de Nina Cardosoe acompanhamento de StellaJunia, enriquece a dinâmica li-túrgica do Culto desta manhã.

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 reu-nir-se no próximo dia 02 deabril, 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 éo encontro nos lares dos Adoles-centes, aconteceu ontem na re-sidência do jovem David Silveira.Foram bons momentos de lou-vor, reflexão bíblica e, claro, umlanchinho, porque ninguém éde ferro. O próximo encontroserá divulgado oportunamente.Fiquem atentos.

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.

OFICINAS ARTESANAIS DA SAF
Nossas irmãs retomaram suasatividades na última terça-feira,dia 08 de março. Esta é umaabençoadora atividade da SAF-BOTAFOGO que, através do talentoe da criatividade das irmãs,abençoam inúmeras vidas.

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

DEVOCIONAL DA UPA – INÍCIO EMMARÇO.
Na sala onde a UMP costuma sereunir para suas aulas de EBD, aUPA realiza suas devocionaisdominicais. Sempre das 16h às17h, dominicalmente, estaremosjuntos 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 de uns com os outros efortalecimento da nossa fé. Vocêque é papai, mamãe, ou respon-sável por algum adolescente,contamos com sua colaboração.Assim como pedimos oração atoda Igreja por esta iniciativa danossa UPA.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encon-tram-se à disposição de todos.Adquira uma cópia e leve-a depresente a uma pessoa amigaou para você mesmo ouvir emseu carro ou em sua casa.Faça sua encomenda comRachel Simplicio ou com AureaMadeira.

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

UMP - BOTAFGO
No próximo sábado, dia 19 demarço, às 19:00h, no SalãoSocial, tem  jan tar  da M OCIDADE!A ideia é que você traga umamigo de fora da igreja, para queele nos conheça e, principal-mente, ouça a Palavra de Deus.As inscrições podem ser fei-tas com qualquer membro daDiretoria. O valor é de R$ 30(você + um amigo).

QUADROS DE AVISOS
Sob a supervisão pastoral eassociados ao Boletim Domini-cal, são eficaz instrumento dedivulgação da dinâmica eclesial.Por isso, devem ser regular-mente consultados pelos mem-bros da Igreja, sobretudo.




