
Para Pensar

Cristo vive!
Três dias de silêncio.Três dias de explosões nervosase de acusações vazias.Três dias de fastioe de perguntas ociosassem respostas satisfatórias.Três dias de mobilidade inconsequentee de cansaço inexplicável.Bastaram três dias –Como dízimos acumuladosdos três anos de lutas –para se definharem as esperançase desfazer-se a unidade apostólica.Três dias de aparente ausência de Cristo,E coração e mente não resistem- Enlouquecem e se enfartam!E, como se sepultados estivessemCom o Senhor crucificado,Diziam: Tudo se acabou!No desânimo da vida sem motivos.
Mas, eis que Cristo vive!Ele desfila nas alamedas sombriasdos corações amortecidos,e os ressuscita também.Refaz-se a vocação!Recompõe-se a unidade!E o amor estremecido,Revigora a vida e a luta.
Cristo vive!E você também!
                          Rev. Zaqueu Ribeiro



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Severino
Diáconos               Jorge Sarito, Michel Jarque e

Leonardo de Medeiros
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            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. 56  As funções de presbítero ou de diácono cessam quando:
c) for deposto;d) ausentar-se sem justo motivo, durante seis meses, das reuniões doConselho, se for presbítero e da Junta Diaconal, se for diácono;e) for exonerado administrativamente ou a pedido, ouvida a igreja.

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, Leonardo de Medeiros e

Fábio Severino
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Stella Junia

           Coro Marcello Ganter
Noite:   Stella Junia
           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



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.

                 - P Á S C O A -
Em programação muito es-pecial, celebramos hoje a RES-

SURREIÇÃO 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

    CRISTO VIVE! ALELUIA!
           - SOBRE ESTA ROCHA -

De Pepper Choplin, a belaCantata é apresentada pelo COROMARCELLO GANTER, sob a regênciade Nina Cardoso e acom-panhamento de Conjunto Ins-trumental, hoje, às 10:30h, noCulto Matutino.
EM CONVERSA COM O PASTOR

Às quintas-feiras, às 19:00h, oRev. Miguel Rodrigues se en-contra no Santuário com os in-teressados em refletir em nos-sa identidade cristã e eclesiás-tica, sempre numa perspectivabíblico-teológica.COMPAREÇA.

BOLETIM DOMINICAL
Nele você encontra o registro detoda a dinâmica eclesial, o quetorna sua leitura indispensávelaos membros da Igreja, sobretudo.Além de eficaz órgão informativo,é, também, excelente instrumen-to de divulgação da Igreja e doEvangelho.Assim, recomendamos que, apóssua leitura, seja oferecido a al-guém, que, pela graça de Deus, alihá de encontrar salvação e pazem Cristo Jesus.

            - PASTOR EFETIVO -
O Presbitério do Rio de Janeiroestá convocado para reunir-seextraordinariamente entre nósno próximo domingo, dia 03 deabril, às 18:00h, no Culto Ves-pertino, a fim de instalar e darposse ao REV. CID PEREIRA CALDASno Pastorado Efetivo de nossaIgreja, por um período de cincoanos.TODOS SÃO CONVIDADOS.

A N I V E R S A R I A N T E S
Hoje: Eneida Nogueira daCosta (2551-7657); Dia 28: EderFelipe Ardovino Machado (2541-7607); Dia 30: Aurea MariaMadeira Borges de Almeida(2237-4821); Dia 31: CéliaPereira Caldas (3435-4284);Dia 01: Marli ManganelloVelloso (2521-0546); Dia 02:Pb. Célio de Sena Torres (2568-1145), Pb. Paulo dos SantosNascimento (2261-0498).



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.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 09 deabril, às 08:30h, no Salão Social.

QUADROS DE AVISOS
Sob a supervisão pastoral e as-sociados ao Boletim Dominical,são eficaz instrumento de divulga-ção da dinâmica eclesial. Por isso,devem ser regularmente consul-tados pelos membros da Igreja,sobretudo.

SACOLAS DO AMOR
Os interessados em partici-par desse louvável esforço be-neficente devem procurar aPresidente da SAF-BOTAFOGO,Maria Emilia Cardoso, ou asresponsáveis pelo movimento,nossas irmãs Rachel Simplicio eGláucia Gallindo.As ofertas em espécie ou emcheque devem ser depositadasno gazofilácio em envelopes ver-des com indicação de nome e devalor.

SACRAMENTO DO BATISMO
Foi ministrado pelo Rev. CidCaldas, no Culto Matutino doúltimo domingo, dia 20 demarço, ao pequenino JOÃOPEDRO MARNOTO BITTENCOURT.Deus ricamente o abençoe emuito auxilie os pais, Daniele eOtávio, na formação do carátere da personalidade cristã de seufilho, que chega para comporvida eclesial conosco.

LAR SAMARITANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a ido-sos devem procurar a irmãLusinete de Almeida.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Yolanda Teles Castilho,Dilma e Denair dos Santos,Camila e Rui, Monique e BrunoRibeiro Tito.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.



FÉ DE FIDELIDADE
As palavras fé e fidelidadetêm a mesma raiz etimológica.Afirmar que se tem fé e não serfiel é negar o conhecimento dosignificado desses atos.Se cremos que Deus é fiel emcumprir Suas promessas e nãolhe somos fiéis na consagraçãode nossas vidas e de nossosdízimos e ofertas, negamos oque cremos. Somos provadosem nossa fé, através de nossafidelidade.Deus nos confiou a gran-diosa obra de proclamação doSeu Evangelho e nos prome-te bênçãos se a realizarmosfielmente.Construímos e realizamos oReino de Deus neste mundonão com palavras, apenas. Aelas devemos acrescentarobras que expressem nossafidelidade.Deus não nos pede nadasem que, antes, não nos te-nha dado tudo.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL
Os envelopes do 2º trimestrede 2016, encontram-se à dis-posição dos membros da Igreja,aos domingos, junto aos Diáconosde Plantão.

PALAVRA E ORAÇÃO
Às quartas-feiras, às 15:00h,no Santuário, nossa queridairmã Luzia Soltesz orienta en-contro de reflexão bíblica,cânticos e preces.COMPAREÇA.

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

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.

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

DEVOCIONAL DA UPA
Na sala onde a UMP costumase reunir para suas aulas deEBD, a UPA realiza suasdevocionais dominicais. Sem-pre das 16h às 17h, dominical-mente, estaremos juntos paracantar, orar e refletir biblica-mente a respeito da vida cristã,a partir da perspectiva dos nos-sos adolescentes. A proposta éque ali também tenhamos umespaço de encontro com Deus,encontro de uns com os outrose fortalecimento da nossa fé.Você que é papai, mamãe, ouresponsável por algum adoles-cente, contamos com sua cola-boração. Assim como pedimosoração a toda Igreja por estainiciativa da nossa UPA.



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

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

UPA -BOTAFOGO
O calendário de suas ativida-des pode ser conhecido peloFacebook da UPA (fale com aNathalia Sathler para ser adici-onado) e também pelo WhatsApp(fale com a Claudia Grammaticopara ser adicionado).Nosso primeiro REUPA, que é oencontro nos lares dos Ado-lescentes, aconteceu no últimodia 12 de março, na residência dojovem David Silveira. Foram bonsmomentos de louvor, re-flexãobíblica e, claro, um lan-chinho,porque ninguém é de ferro. Opróximo encontro será divulgadooportunamente.FIQUEM ATENTOS.

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.

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.

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.

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.




