
Para Pensar

OBRIGADA, SENHOR
As portas se abrem, Tu entras comigo, Senhor. Flores en-feitam Teu altar. Na mesa posta, sinto Tua presença servindo ovinho e partindo o pão aos pés da Tua cruz. Da cruz onde pade-ceste por mim. E nesse momento uma grande ternura, umasensação de entrega invade meu coração.Os vidros coloridos dos vitrais me recordam que os man-sos herdarão a terra, que haverá fartura para os sedentos dejustiça e me lembram do consolo que receberão os que choram.Falam de mãos generosas, amorosas, intercessoras. Há no arum clima de paz, de bondade, de fraternidade. É o poder do Teuamor infinito que nos une a todos, que suporta nossas dores,minimiza nossas perdas, nos vivifica. As vozes do coro entoamhinos e eu mergulho no Teu Evangelho; minha alma canta: “gran-dioso és Tu, grandioso és Tu”. É como se o louvor que Te rendemos mares, os prados em flor, as grutas, as estrelas brilhantes,penetrasse neste templo e se juntasse às nossas vozes.Esta é minha Igreja, Senhor, é a Tua Casa de Oração,onde eu venho para Te louvar, para Te sentir mais perto. Esta éa minha Igreja, onde eu me refugio do mundo lá fora, onde eucongrego com meus irmãos. Esta é minha Igreja, onde, de joe-lhos, minha alma conversa contigo. Esta é minha Igreja que euamo. Obrigada por ela, obrigada pelo cuidado que Tu tens tidopara com ela, Jesus. Obrigada, Senhor, muito obrigada.

                                      Stila Borges Coelho de Sousa



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos
Art. 57  Aos Presbíteros e aos Diáconos que tenham servido satisfatoria-mente a uma igreja por mais de vinte e cinco anos, poderá esta, pelo voto daassembleia, oferecer o título de Presbítero ou Diácono Emérito, respectivamente,sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos.
§ único  Os presbíteros eméritos, no caso de não serem reeleitos, poderãoassistir às reuniões do Conselho, sem direito a voto.

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           Jorge Sarito, Joaber Sales e

Michel Jarque
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

            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



 A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
em nome do Senhor Jesus Cristo.

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.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 04: Perciliana de JesusMarques (2581-9557); Dia 05:Diac. Rogério de Andrade (2568-5501), Gláucia Lessa HeierGallindo (2265-3079); Dia 09:Maurício de Azevedo BotãoMiranda (2490-7382).

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Samantha Pereira eFerdinando de Castro.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

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

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.

QUADROS DE AVISOS
Sob a supervisão pastoral e asso-ciados ao Boletim Dominical, sãoeficaz instrumento de divulgaçãoda dinâmica eclesial. Por isso,devem ser regularmente consul-tados pelos membros da Igreja,sobretudo.

SACOLAS DO AMOR
Os interessados em parti-cipar desse louvável esforçobeneficente 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 envelopesverdes com indicação de nomee de valor.



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.

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

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.

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

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.

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.

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 provados emnossa fé, através de nossa fide-lidade.Deus nos confiou a grandiosaobra de proclamação do SeuEvangelho e nos promete bên-çãos se a realizarmos fielmente.Construímos e realizamos oReino de Deus neste mundonão com palavras, apenas. Aelas devemos acrescentar obrasque expressem nossa fidelida-de.Deus não nos pede nadasem que, antes, não nos te-nha dado tudo.

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.



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

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

           - PASTOR EFETIVO -
O Presbitério do Rio de Janeiroestá convocado para reunir-seextraordinariamente entrenós hoje, às 18:00h, no CultoVespertino, a fim de instalar edar posse ao REV. CID PEREIRACALDAS no Pastorado Efetivo denossa Igreja, por um período decinco anos.TODOS SÃO CONVIDADOS.

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, reflexão bí-blica e, claro, um lanchinho, por-que ninguém é de ferro. O próxi-mo encontro será divulgado opor-tunamente.FIQUEM ATENTOS.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feira a sexta-feira, os Pastoresestão na Igreja à disposição dosque queiram com ele conversar.As entrevistas devem ser agen-dadas, pelo telefone, com a Se-cretária da Igreja, Leila Ferreira.

OFICIAIS DA IGREJA
O Conselho da Igreja resol-veu convocar a AssembleiaGeral para reunir-se extraor-dinariamente no próximo do-mingo, dia 10 de abril, das09:30h às 20:00h, a fim de eleger02 (dois) oficiais presbíteros e02 (dois) oficiais diáconos.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 sábado, dia09 de abril, às 08:30h, no SalãoSocial.



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.

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.

              A N O T A Ç Õ E S




