
Para Pensar
A BÍBLIA

Eu, a Bíblia, estou em suas mãos. Quero ser uma bênção para você.Então, atente para as verdades que lhe digo e para os conselhos que lhe dou aopórtico de qualquer leitura de minhas páginas:1. Sou o Livro dos livros. Nenhuma criação ou obra humana se sobrepõea mim, porque sou Palavra inspirada do Senhor (2Tm.3:16);2. Não sou livro de ciências, embora a elas faça algumas referências:sou o livro do coração de Deus para o seu coração carente de alimento espiri-tual (Sl.42:1-2);3. Apresento cenas, painéis, histórias, provérbios, poesias, lutas de reis,fatos sociais vulgares, intrigas palacianas, atitudes nobres, procedimentos vis,fracassos e vitórias de grandes personalidades, santos e ímpios e o faço cominteira imparcialidade. Sou a Verdade (Jo.17:17);4. Entro em aposentos de reis e príncipes, em casebres paupérrimos,em escritórios de sábios e de inteligências menos aquinhoadas, para lhes anun-ciar o maior amor, o amor de Deus em Cristo Jesus. Sou o Livro mais popular domundo (Is.11:9);5. Vivo na mente e no coração de milhões de criaturas. Se eu desapare-cesse da face da terra agora, grande parte do que tenho e sou seria reconstituídapor leitores meus e crentes piedosos que não se envergonham de mim (Rm.1:16);6. Desejo ser pão para sua fome da verdade (Jo.6), água para a sua sedede justiça (At.17:31), bálsamo para as suas angústias e sofrimentos morais(Mt.11:28), bússola para todas as suas peregrinações neste mundo (SL.119:19);7. Por mim aprenderá que há um só Deus, um só Mediador entre o Pai evocê (1Tm.2:5), uma porta aberta para o Céu (Jo.10:9), um Deus rico em perdoar(Is.55:7), um Mestre e Senhor (Jo.13:13): JESUS, esperança nossa (1Pe.1:3),Amigo sem par (Jo.13:1);8. Moisés teve de tirar as sandálias dos pés para pisar terra santa (Ex.3:5).Descalce as sandálias da vaidade humana, porque vai meditar na Catedral doEspírito. Em mim fala o Senhor (Is.1:2);9. Não me manuseie com altivez acadêmica, mas com humildade, como santo propósito de ouvir a mensagem de Cristo, a Luz do mundo (Jo.8:12). Digacomo o jovem Samuel: “Fala, Senhor, porque o teu servo ouve”(1Sm.3:9-10);10. Com oração e sossego, com amor e fé, com singeleza de coração,aproxime-se de mim e o Deus da verdadeira Paz será com você eternamente(Fp.4:9).
                                     Augusto Gotardelo



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos

Art. 58  A Junta Diaconal dirigir-se-á por um regimento aprovado peloConselho.

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            Fábio Severino, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Inês Jarque

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.

ENCONTRO À MESA
Promovido pela SAF-BOTAFOGO,será realizado no próximo dia24 de abril, no Salão Social,após o Culto Matutino.Para o melhor planejamentodo encontro, adquira seu in-gresso, desde já, com SaraCeleste Sales, Zenir Monfredo,Dáurea Gramático e RosenyMonteiro.

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Presi-dente, Maria Emilia Cardoso, parareunir-se em PLENÁRIA no próxi-mo dia 24 de abril, às 16:00h,no Salão Social.

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 ele conversar.As entrevistas devem ser agen-dadas, pelo telefone, com a Se-cretária da Igreja, Leila Ferreira.

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.

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.

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



NOSSOS DÍZIMOS
São entregues fiel e pontual-mente por todos os que reco-nhecemos o favor de Deus paraconosco, e queremos experi-mentar a graça de colaborar,com nossos bens, com a causado Evangelho neste mundo,lembrando-nos sempre da pa-lavra bíblica que diz: “Cada umcontribua segundo tiver propos-to no coração, não com tristezaou  por necessidade; porque Deusama a quem dá com alegria”.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 11: Luzimar Ferreirados Santos (2295-5929), RitaGabriella Lobo Arruda (2239-7063); Dia 14: Marli Alves LimaSilva (2551-9147).

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

BOLETIM DOMINICAL
Nele você encontra o registrode toda a dinâmica eclesial, oque torna sua leitura indispen-sável aos membros da Igreja,sobretudo.Além de eficaz órgão informa-tivo, é, também, excelenteinstrumento de divulgação daIgreja e do Evangelho.Assim, recomendamos que,após sua leitura, seja oferecidoa alguém, que, pela graça deDeus, ali há de encontrar sal-vação e paz em Cristo Jesus.

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.

OFICIAIS DA IGREJA
O Conselho da Igreja resol-veu convocar a Assembleia Ge-ral para reunir-se extraor-dinariamente hoje, das 09:30hàs 20:00h, a fim de eleger 02(dois) oficiais presbíteros e 02(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 Igreja,os membros comungantes de-vem dirigir-se ao Salão Social -2º andar.O processo de votação seráencerrado às 18:30, seguin-do-se a apuração e a declaraçãodo resultado.Busque a orientação do Espí-rito do Senhor para sua es-co-lha, atentando para o que diza Palavra de Deus em 1Tm.3:1-13.

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.



V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no do-mingo passado Vanessa PainsDutra, Debora Godoi e Pb. OzeasPires.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

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.

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 éo encontro nos lares dos Ado-lescentes, aconteceu na resi-dência do jovem David Silveira.Foram bons momentos de lou-vor, reflexão bíblica e, claro, umlanchinho, porque ninguém éde ferro. O próximo encontro se-rá divulgado oportunamente.FIQUEM ATENTOS.

LAR SAMARITANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência aidosos 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.

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

            - PASTOR EFETIVO -
O Presbitério do Rio de Janeiroreuniu-se extraordinariamenteentre nós no Culto Vespertinode domingo passado, dia 03 deabril, e instalou e deu posse aoREV. CID PEREIRA CALDAS noPastorado Efetivo de nossa Igreja,por um período de cinco anos.O Senhor muito abençoe oilustre e querido Ministro nessenovo tempo de sua expressivacaminhada pastoral.

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

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.



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.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 07 demaio, às 08:30h, no SalãoSocial.

             A N O T A Ç Õ E S




